
صنعت برق از صنایع زیر بنایی است و گردش 

چراغهاي اقتصادي و نیز تامین رفاه اجتماعی به 

استمرار آن وابسته است و هرگونه اختالل در تامین 

برق مطمئن و کافی، مشکالتی را در عملکرد صنایع 

.موجود و گسترش آنها بوجود خواهد آورد

از مدیریت مصرف برق ، تعدیل مصرف برق به هدف 

گونه اي است که نه تنها میزان تولید و یا کیفیت کار 

و محصول کاهش نیابد، بلکه همراه با افزایش عوامل 

مزبور، مشترك نیز بابت برق مصرفی هزینه کمتري را 

  .بپردازد

بنابراین مدیریت مصرف برق، مجموعه اقداماتی است 

ه وري درواحدهاي اداري و که درجهت بهبود بهر

صنعتی و به منظور ارتقاء سطح کارآیی و نهایتاً بهبود 

  .اقتصاد ملی انجام می پذیرد

 "و  "مدیریت بار  "مدیریت مصرف برق به دو صورت 

نظر به. قابل اعمال است "بهینه سازي مصرف انرژي 

هاي  مصرف بهینه برق در ساختمان

اداري و دولتی

  شرکت توزیع نیروي برق خوزستان

  گروه مدیریت مصرف

بروشور راهنما

آسانسورها چنان تنظیم شود که حتی االمکان در 

طبقات اول و دوم توقف نداشته باشد و در بقیه طبقات نیز 

مگر در بیمارستانها و یا در مورد 

دقت شود سقف و بام ساختمانها از عایق کاري 

مناسب و خوبی برخوردار باشد تا از اتالف انرژي جلوگیري 

به منظور بهبود ضریب قدرت وسایل موتوري از 

امکان عایق کاري دیوارها به خصوص در موقع ساخت 

بناهاي جدید به منظور جلوگیري از تلفات انرژي مد نظر 

جهت اطالع و طرح هرگونه سوال در خصوص مصـرف بهینـه و   

اعمال مدیریت مصرف به بخش مدیریت مصرف بـرق شـرکت   

ــی    ــه آدرس اینترنت ــتان خوزســتان ب ــرق اس ــروي ب ــع نی توزی

www.kepdc.ir مراجعه کنید.  

همچنین میتوانید با سامانه راهنماي گویاي مدیریت 

.تماس حاصل فرمائید  02142805به شماره مصرف 

   

و همچنین محوطه ادارات از انرژي خورشیدي بهمراه 

در مورد سقف و دیوارهاي محیط کار از رنگهاي 

.  

به منظور اصالح ضریب قدرت در مورد المپهاي 

  

خاموش کردن المپهاي 

.می شود در شبکه خاموشی نداشته باشیم

با توجه به فصل، شرایط محل وساختمان، ترموستات 

وسایل سرمایشی وگرمایشی درحد نیاز طبیعی و عادي، در 

در و پنجره هاي اضافی بسته نگهداشته شده و از باز 

کویلهاي برقی حرارتی از جمله بخاري 

عملکرد فن ها به موقع بررسی شده و مورد سرویس و 

دو جداره کردن پنجره ها به منظور جلوگیري از اتالف 

موقع و مرتب تعمیر و 

در سیستمهاي سرمایشی چنانچه دریچه هدایت 

آسانسورها چنان تنظیم شود که حتی االمکان در -1- 3

طبقات اول و دوم توقف نداشته باشد و در بقیه طبقات نیز 

مگر در بیمارستانها و یا در مورد . یک در میان متوقف شوند

  .حمل بار که توقف در طبقات ضروري است

دقت شود سقف و بام ساختمانها از عایق کاري -2- 3

مناسب و خوبی برخوردار باشد تا از اتالف انرژي جلوگیري 

  .گردد

به منظور بهبود ضریب قدرت وسایل موتوري از -3-3

  .تجهیزات مناسب، چون خازن استفاده شود

امکان عایق کاري دیوارها به خصوص در موقع ساخت -4- 3

بناهاي جدید به منظور جلوگیري از تلفات انرژي مد نظر 

  .قرار گیرد

  ارتباط با ما
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شرکت   - خیابان شهید منصفی - امانیه - اهواز: آدرس

توزیع نیروي برق خوزستان

:مصارفسایر-3

  توان براي روشنایی ساختمان  می-6- 1

و همچنین محوطه ادارات از انرژي خورشیدي بهمراه 

  .استفاده نمود LEDهاي  المپ

در مورد سقف و دیوارهاي محیط کار از رنگهاي  -7- 1

.روشن استفاده شود، تامیزان بازتاب نورافزایش یابد

به منظور اصالح ضریب قدرت در مورد المپهاي  -8- 1

  .فلورسنت از خازن با ظرفیت مناسب استفاده شود

خاموش کردن المپهاي , در ساعات اوج مصرف-9- 1

می شود در شبکه خاموشی نداشته باشیم اضافی باعث

:مصارف سرمایشی و گرمایشی-2

با توجه به فصل، شرایط محل وساختمان، ترموستات -1- 2

وسایل سرمایشی وگرمایشی درحد نیاز طبیعی و عادي، در 

  .دامنه محدودي تنظیم گردند

در و پنجره هاي اضافی بسته نگهداشته شده و از باز -2- 2

  .کردن و بستن مکرر انها جلوگیري شود

کویلهاي برقی حرارتی از جمله بخاري سعی گردد از -3- 2

  .برقی و اجاق برقی تا حد امکان استفاده نشود

عملکرد فن ها به موقع بررسی شده و مورد سرویس و -4- 2

  .تعمیر قرار گیرند

دو جداره کردن پنجره ها به منظور جلوگیري از اتالف -5- 2

  .انرژي بررسی و اجرا گردد

موقع و مرتب تعمیر و در و پنجره هاي محل کار به -6- 2

  .درزگیري شوند

در سیستمهاي سرمایشی چنانچه دریچه هدایت -2-12
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 کیلو وات  300تا  200اگر انرژي مصرفی ساالنه بین

ساختمان داراي مشکالتی است ساعت بر متر مربع باشد 

.که با تالش و کنترل آن قادر به اصالح آن خواهید بود

 کیلو وات  400تا  300اگر انرژي مصرفی ساالنه بین

مشکالت بهره وري ساختمان ساعت بر متر مربع باشد 

.بسیار اساسی است 

 کیلووات ساعت  400اگر انرژي مصرفی ساالنه بیشتر از

عملکرد سیستم هاي مصرف کننده بر متر مربع باشد 

.انرژي در ساختمان بصورت کلی ناکارا است

اینکه در ایران درساعات اولیه شب،وسایل روشنایی و لوازم 

الکترونیکی خانگی وارد مدار می شود، لذا بار مصرفی به 

و ) ساعات اوج مصرف(حداکثر مقدار خود می رسد 

مدیریت مصرف در جهت کاهش این قله بار و تعدیل آن 

دیگر شبانه روز  بایستی برخی از مصارف را به ساعات

همچنین در طول شبانه روز باید از اتالف . انتقال دهد

انرژي برق در جهت صرفه جویی در مصرف انرژي گام 

.برداشت

  : مصارف روشنایی- 1

کمترین بازده نور و کمترین ) معمولی ( المپهاي رشته اي 

یک . عمر مفید را نسبت به دیگر انواع المپها دارد

برابر المپ هاي مهتابی  3وات معمولی درحدود 100المپ

المپ هاي کم مصرف برق برابر  5و حدود ) فلورسنت(

برابر  8مصرف می کند همچنین عمرالمپهاي کم مصرف 

بنابراین المپهاي معمولی را با . المپهاي معمولی است

.المپهاي کم مصرف و فلورسنت تعویض کنید

روشنایی روز مهمترین و بهداشتی ترین منبع نور -1-1

با قرار . که غالبًا مورد کم توجهی قرار میگیرد, است

دن میزها در جاي مناسب و تنظیم سطح کار سعی دا

کنیم در هنگام روز از حداکثر نور طبیعی استفاده به 

  .عمل آید

در مورد کارهاي حساسی که نیاز به نور زیادي دارد -1-2

استفاده گردد و ) چراغهاي رومیزي(از روشنایی موضعی 

از روشن کردن تمامی محیط به یک میزان خودداري 

  .شود

به ویژه درساعاتی که رفت (اهروها،پارکینگهاوانبارهار-1-3

تنهادرحدرعایت ضوابط ایمنی )وآمدبه حداقل می رسد

  .روشن گردندوالمپهاي زائدخاموش شوند

در اماکنی که نور کم نیز موجب مشکلی نخواهد شد -1-4

  .از المپهاي با وات کم استفاده شوند

شده وطبق سیم ها، پریزهاوکلیدها به موقع بررسی -1-5

برنامه مرتبی حبابها، قابهاوالمپها تمیزگردندتا ازبازدهی 

  .نوري آنها کاسته نشود
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ساختمان از نظر صرف انرژيتعیین وضعیت 

براي اینکه قادر باشید کارایی انرژي مصرفی ساختمان خود را 

بهبود بخشید، ابتدا باید بدانید که در چه وضعیتی از نظر 

است که به این منظور ساده ترین راه آن . انرژي قرار دارید 

ي مصرفی شامل گاز و برق را در صورت حساب انواع انرژي ها

تمام حامل هاي انرژي واحد . طول یکسال جمع آوري کنید 

هر یک متر مکعب گاز ( ات ساعت تبدیل کرده را به کیلو 

و با هم جمع ) کیلو وات ساعت  10.5طبیعی معادل تقریبا 

مقدار بدست آمده را بر مقدار زیر بناي ساختمان . کنید

تقسیم کنید تا مقدار انرژي مصرفی به ازاي هر متر مربع از 

ه را با اطالعات ذیل مقایسه حال نتیج. ساختمان بدست آید 

:نمایید

 کیلو وات ساعت بر  100اگر انرژي مصرفی ساالنه کمتر از

.در وضعیت بسیار خوبی قرار داریدمتر مربع باشد 

 کیلو وات ساعت  200تا  100اگر انرژي مصرفی ساالنه بین

.در وضعیت قابل قبولی قرار داریدبر متر مربع باشد 

)مدیریت مصرف( چگونگی کاهش در مصارف برق 

کنترل و مصرف بهینه برق اقدامات ذیل پیشنهاد به منظور 

  :می گردد

مدیران هر سازمان با آگاهی از ضرورت صرفه جویی  :الف

و نیز قیمت برق مصرفی می باید کارکنان را جهت جلوگیري 

پیشنهاد می گردد در هر . از اتالف انرژي برق تشویق نمایند

یک از ساختمانهاي اداري، فردي آشنا به موضوع و به عنوان 

مسئول مدیریت مصرف انرژي معرفی گردد که بررسی، 

ل و نظارت بر حذف مصارف زائد را به عهده داشته باشد کنتر

و به منظور بهبود کارایی وسایل و تاسیسات نصب شده و بهره 

به منظور . وري بهتر آنها پیشنهادهاي مناسبی را ارئه کند

تشویق مدیریت انرژي در ادارات، سهمی از کاهش هزینه ها 

  .پرداخت کردرا می توان به عنوان کارانه به مسئولین مربوطه 

اقدامات کوتاه مدت ومیان مدت درزمینه مصارف  :ب

روشنایی،سرمایشی،گرمایشی وسایرمصارف که درقالب 

  :رهنمودهاي ذیل ارائه می شوند


